Een goed doel opnemen in uw testament
Als u geld of bepaalde goederen wilt nalaten aan een goed doel, moet u dit vastleggen in een
testament. Dit hoeft u niet af te schrikken. De aangewezen persoon om u daarbij te adviseren is de
notaris. Uw notaris zal u helpen keuzes te maken en zal oplossingen aanreiken. U kan eerst een
afspraak maken voor een verkennend gesprek en doet er goed aan om vooraf eens rustig te
overwegen wat uw wensen zijn. Klik hier voor meer inlichtingen en vaak gestelde vragen over
testament en nalatenschap aan het goede doel. Ook het goede doel kan u helpen met het vinden van
een notaris. U kan uw testament altijd wijzigen, alleen het laatst geschreven testament is geldig.

Wat is een duolegaat?
Het wetboek van Successierechten bepaalt dat men een persoon als erfgenaam kan aanstellen,
zonder dat deze successierechten dient te betalen, op voorwaarde dat een ander persoon of
vereniging de successierechten voor zijn rekening neemt.
De techniek van het duolegaat kan fiscaal bijzonder interessant zijn als je als erflater iets wil nalaten
aan iemand die hoge successierechten moet betalen. Erfenisrechten zijn immers progressief
opgebouwd: hoe groter het nagelaten vermogen en/of hoe verder de verwantschap, hoe hoger het
tarief. Bij een duolegaat laat de erflater een deel van zijn bezittingen na aan een goed doel en een
ander deel aan zijn erfgenamen en wordt het goede doel verplicht om de successierechten van de
erfgenamen te betalen. Afhankelijk van het bedrag van de erfenis kan de techniek ook broers en
zussen en zelfs kinderen een voordeel opleveren. De win-win situatie schuilt in het feit dat
liefdadigheidsinstellingen minder successierechten moeten betalen: 8,8% in het Vlaams Gewest. Een
voorbeeld:
Als een man zonder familie een vermogen van 25.000 euro nalaat aan zijn beste vriend, houdt die
13.750 euro over (45% van 25.000 gaan naar successierechten). Als de overledene zijn vriend 15.000
euro nalaat en de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen 10.000 euro met de opdracht de
successierechten van de vriend te betalen, behoudt de vriend 15.000 euro en houdt de Federatie
Palliatieve Zorg Vlaanderen 2.370 euro over na betaling van de successierechten van de vriend (45%
op 15.000 euro) en de rechten op de 10.000 euro die ze zelf kreeg (8,8% op 10.000 euro). Zowel de
vriend als de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen zijn dus beter af.
Voor meer informatie betreffende het duolegaat: klik hier.
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